Jaarverslag MR

Oranje - Nassauschool
te Stolwijk

Schooljaar 2021/2022

Inleiding
Dit is het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de OranjeNassauschool te Stolwijk. Hiermee willen we, zoals in het
medezeggenschapsreglement is vastgelegd, het bestuur, de directie en de ouders in
het kort informeren over de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Wat hebben we besproken tijdens onze vergaderingen:
Vergadering van september 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Vergadering met het B.I.T.: Corona tijd geëvalueerd
Ideeën ouderavond besproken voor medio oktober 2021
Ingestemd met het NPO-plan voor de ONS.
Scholingsbehoefte geïnventariseerd.
Ouderbijdrage gecontroleerd.
Schoolgids is goedgekeurd.
Annette Verkerk heeft afscheid genomen en Dieneke van Staveren heeft haar
vervangen.

Vergadering van november 2021:
•
•
•
•
•

Vergadering met het DB: kennis gemaakt met de nieuwe bestuursleden.
Zwemlessen aankomend seizoen besproken.
Beleidsdocumenten goedgekeurd.
Vergaderplanning gemaakt voor nieuwe schooljaar.
Wilma de Jong wordt benoemd als nieuw MR lid van de oudergeleding.

Vergadering van december 2021:
•
•
•

Begroting toegelicht door Gerina Verburg.
Kennis genomen van het verslag van de vertrouwenspersoon.
Pleinwacht wordt besproken.
Extra in januari: gesprek met de inspectie van de ONS.

Vergadering van februari 2022:
•
•
•
•
•

Vergadering met BIT: Cito uitslagen, vervanging van Arian Linge
Arbo en ziekteverzuim doorgenomen.
Afscheid Marita Dekker.
Punten van het inspectie verslag besproken/geëvalueerd.
Fysieke ouderavonden worden besproken.

Vergadering van maart 2022:
•
•
•
•
•

Vergadering met het DB.
Directie opvolging besproken.
Verkiezing: Petra de Jong.
Huishoudelijk regelement doorgenomen.
Arbo en ziekteverzuim goedgekeurd.

Vergadering van mei 2022:
•
•
•
•
•

Vaststellen formatieplan en vakantierooster
Stand van zaken omtrent personeelsbeleid besproken.
Andrea Groen in’t Wout heeft zich beschikbaar gesteld voor de oudergeleding.
Leerlingen resultaten besproken
Stand van zaken omtrent de directie opvolging doorgenomen.

Vergadering van juni 2022:
•
•
•
•
•

Jaarverslag doorgenomen.
Taakverdeling MR leden besproken.
Presentje voor de ouders gemaakt.
NPO-plan goedgekeurd
Wijzigingen schoolgids goedgekeurd.

Informatie aan de ouders
Op de website van de school is een apart gedeelte ingericht voor de MR. Hierop
staat een korte uitleg over de MR. Daarnaast zijn de reglementen en het
medezeggenschapsstatuut vermeld. De MR is in het bezit van een e-mailadres,
welke op het MR - gedeelte is terug te vinden. Via dit e-mailadres kunnen ouders ook
digitaal contact opnemen met de MR. Ouders hebben tevens de mogelijkheid om
een MR-vergadering bij te wonen. Wel dienen ze zich van te voren aan te melden via
het e-mailadres van de MR. In elke schoolinfo’s is regelmatig aandacht geweest voor
MR - zaken.

Samenwerking met bestuur en directie
We hebben een goede samenwerking tussen bestuur en MR.
Minimaal twee keer per jaar hebben we een gezamenlijke vergadering met het DB.
En minimaal twee keer per jaar met het BIT.
Er wordt op een positieve wijze met de MR meegedacht en meegewerkt.

.

Ouders van waarde
Als MR zijn wij aangesloten bij Ouders van waarde.
Ouders van waarde ondersteunt medezeggenschapsraden d.m.v.
belangenbehartiging, een magazine, brochures, opleidingen, enz.

Verkiezingen
Voor het toetreden en aftreden hanteren we onderstaand schema. Leden zullen in
principe maximaal 3 periodes zitting nemen. Tussentijds kan een vacature ontstaan
(bijvoorbeeld omdat een lid geen ouder of teamlid meer is) Als iemand tussentijds
toetreedt, loopt de eerste periode tot de eerstvolgende herverkiezing van de
vacature.
Petra de Jong is in maart 2022 volgens de gangbare procedure herkozen. Komend
jaar verlaat haar jongste kind de school en zal ze de MR tussentijds moeten verlaten,
daarom zijn we al op zoek gegaan naar invulling van deze vacature. Met Andrea
Groen In ’t Wout is deze vacature ingevuld. We nemen in het najaar van 2022
afscheid van Petra.
Personeelsgeleding

toetreding

herkozen

Herverkiezing /aftredend

Annemieke van Dorland
Jonette Korevaar
Dieneke van Staveren

2019
2013
2021

2022
2020

2025
2023 (aftredend)
2024

Jan Voets

2014

2021

2024 (aftredend)

Marita Dekker
Wilma de Jong

2014
2021

2020

2021 (tussentijds afgetreden)
2023

Petra de Jong
Andrea Groen In ‘t Wout

2014
2022

2022

2022 (zal tussentijds aftreden)
2025

Oudergeleding

Tenslotte
Op onze eigen wijze hebben we als MR geprobeerd alle werkzaamheden uit te
voeren in het belang van de school, ouders en kinderen.
Iedereen die hierbij betrokken is, wensen we Gods zegen toe.
Stolwijk, juni 2022

